Gladbeck’lilerin Gençligi
koruma GJ Kadrosu

Serbest Meslek Sahibi
olanlara ve
Ailelere Bildiri

Gladbeck şehrimizde özel çalışmalarda bulunan beş
Kadın ve Erkek görevlimiz bulunmaktadır. GJ Kadrosunun
görevi Sokaklarda açık mekänlarda.
Gençlerimize göz kulak olup Dikkatte olmalarıdır. Özellikle (Oyun, Eğlence alanlarında, internetkahvelerinde,
Nikotin (tütün) ve içki satılan mekänlarda) bayiler ve
Alişveriş Merkezlerinde Kontrolden geçirme ile mesaelidirler.

Haksahibi:
		
Sorumluluk:

Gladbeck Şehri n Belediye Başkanı
Kamu alanları Nizamı
Gabriele Grollmann

Resimler: Gladbeck Şehri ve Konstantin Gastmann, Gerd
Altmann, Peter Franz, Petra Bork, Rainer Sturm, Viktor
Schwabenland (alle) tüm pixelio.de

Gençleri koruma kanuni yasası

Biribirmizi durdurmayalım,
artık elelle çalışalım

Bilinçaltımızdaki Problemleri
Kuvvetlendirme
Gençlik koruma kanuni yasasında Kötü ve zararlı Alenilik,
den (dişardan) gelen tehlikelerde denetimsiz kontrolsüz
hareketlerde gençlerimzi nasil Emniyete alabiliriz.

Riskleri küçültme

Gençleri Koruma

Nikotin (Tütün)

Lokantalar, Barlar, Gece Kulüpleri

18 yaş aşagi olan gençlerimize Tütün satılması hatta
çocuklarımıza bize yani kendimiz için onları sigara almaya göndermemiz yasakdır. Hatta Sigaraotomatiklerinde
korunmamekanetizimi uygulandırılmıstır.

Gece Kulüpleri, Barlar ve Açık Lokantalarda 16 yaş
aşagi bulunanlara 5:00 ile 23:00 Saatleri arasinda
müsadelendirlmiştir sınırlı bir Saatten sonra Mekandan
çıkmalıdırlar şayet yanlarında bir Veli bulunuyorsa Saat,
i geciklendirme olabilir. 16 yaş yukarı gençler gece 24:00
de kadar kalma iznindedirler. Gece Kulüplerine 18 yaş
asagi olanlarda girme yasagı vardir.

Genceleri Koruma yasası nerede gerekli?
Gençlerimizin ve küçük yaşda olanlarla açık alanlarda
(Birane, Lokanta, Oyun ve Eğlence alanlarında) onları
sınırlardan koruma altına hatta Kanuni yasalara göre mesafede tutma yeteneğini kullanmamızda.

Alenelikde (Açık alanlarda) 18 yaşından asagi olanlarda
Sigara kullanmaları yasakdır.

Diskolar, Konserler, Kirmisler

Iş alanında bulunan şahıslara mühim olan vakalar?
Içki
Bu Sanat alanında bulunan sahiplerin yaşları küçük olanlara Içki, Nikotin satıldıgı yerlerde. Diskolarda, Kimlik Kontrolünde şahıslarin küçük yaşda oldukları belirtisinde bu
sahiplerin kendilerinden 50.000 Euro para cezası kesilir.

16 yaş geçkinlere Bira ve Sarap satisi müsadelidir. 16 yaş
aşaginda olanlara ise satışlar yasakdır. 18 yaşını doldurmus (Ergin) genclere içkipopları Wotka gibi içkiler satışa
müsadelidirler.

Ebeveylere (Anne ve Baba, lara)
gereken bilgiler neledir?
Ebeveylerin (Anne ve Babalarin) çocuklarını göz altında
bulundurmaları gençlerin Kanuni Medeniyet altında
büyütüp yetişmelerine hatta, onları bu kanunlarla bilgilendirmeliler.

Videokiralayıcı yerler, Barlar, Kumarhaneler
Bazı Film ve oyunlarında küçük yaş icabı yasaklandırılma
oluşmuştur.

Sinema

Hastaneye

Diskolara 16 yaş aşagi olanlar giremez (hele yanında bir
Veli bulunmuyorsa) 16 yas yukarı ise Gece 24:00 ye kadar
kalabilirler. Şayet 18 yaşında Ergin yaşda ise Elibeylinin
(Anne ve Baba) müsadesi varsa bilinçli algılamayla girme
iznine müsadelidirler. Eğlence yerleri (Schützenfest) Av
eğlencesi gibi mekänlara 13 yaşına kadar bir Veli ile gittiklerinde Saat 22:00 kadar izinlindirler 16 yaş üzeri bulunanlar ise Gece Saat 24:00 kadardır.

Filim sirketlerinden yaşlara uygun Filimler izinli
olarar sunulur. Bunun gibide sinema giriş fiyatlarıda
uygunlandırılmışdır. 6 ile 11 yaş aralarında bulunanlar ise
filimlerin 12 yaş gurubunda bulunanlar bir Velisiyle giris
yapabilirler.

Ve bu şatıslar ancak uygun Yaşda olanlara satılış yapılır.
Buna rağmen ebeveylilerin (Anne ve Babanin) çocuklarının
aldıkları Bilgisayar oyunlarına dikkate almaları rica olunur.
18 yaş aşağında bulunan lara Para ve Kumar gibi mekänlara girmeleri yasakdır.

